
 

 

 

 

 

 

 

 

فعاليات الحفل الجهوي لتسليم شواهد الكفاءة    ،2023فبراير    11، يومه السبت  مسرح القاض ي عياض بتطوان  احتضن

والذي كان أيضا فرصة    TaRLلألستاذات واألساتذة املستفيدين من التكوين اإلشهادي في مقاربة التدريس وفق املستوى املناسب  

 لتكريم مديرات ومديري املؤسسات التعليمية املعنية بتجريب هذه املقاربة. 

،  تكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمةية الجهوية للتربية والاألكاديمدير  ، ممحمد عواجذ.  في مستهل كلمته الترحيبية، أكد  

على أهمية مشروع الدعم التربوي في تحسين جودة التعلمات لفائدة التلميذات والتالميذ لتجاوز صعوبات التعلم والتي كان لها األثر 

ا بمؤسسات  واإلدارية  التربوية  األطر  انخراط  بمستوى  نوه  كما  الدراس ي،  تحصيلهم  من  الرفع  في  باملديريات   26لتجريب  الكبير 

 . امتعلمة ومتعلم 2500 وأزيد من  أستاذة وأستاذا 78حيث استفاد من البرنامج  ،اإلقليمية طنجة أصيلة، العرائش ووزان

على أهمية املقاربة في معالجة التعثرات الدراسية لدى املتعلمات    ،التربية غير النظامية  مدير  احساين أجور،  وأكد السيد

، كما أبرز أن رهان  واألساتذة  لألستاذاتواملتعلمين، ونوه بالنتائج املحصل عليها بجهة طنجة تطوان الحسيمة وباالنخراط الكبير  

ات للتعلم وتطوير مهاراتهم التي ستساعدهم حتما في ذ والتلمي  التالميذة يرتكز على السلك االبتدائي نظرا لقابلية  إصالح املنظوم

 تجاوز تحديات سلكي الثانوي اإلعدادي والتأهيلي.

اإلشكاليات    عرضا مستفيضا تطرق فيه إلى    ، عضو وحدة دعم اإلصالح بالوزارة  ،نيف السعديوس  السيد  قدم  من جهته،  

أن هذه املقاربة املعتمدة في الدعم التربوي تأتي تنزيال برز ستقبلية للبرنامج، كما أى اآلفاق املوالحلول املقترحة باإلضافة إلحة  املطرو 

الطريق   املتراكمة لدى   2026-  2022ملضامين خارطة  املتعلق بمحور التلميذ والتي تستهدف معالجة التعثرات   املتعلمات   في شقها 

املناسب ملستواهم    واملتعلمين  التحكم  البرنامج تحقيق مستوى  باعتماد تشخيص دقيق ملستوى وأداء كل تلميذ)ة(، حيث يتوخى 

اعتم في  األستاذات واألساتذة  أهمية دور املفتش املواكب  الدراس ي وأيضا تقوية قدرات  ناجعة، كما أكد على   في اد طرائق تدريس 

تحقيق النتائج املرجوة والتي يتبين من خالل عملية التقييم املرحلي أن املقاربة تنعكس بشكل إيجابي على مستوى التعلمات لدى  

 التالميذ والتلميذات وخصوصا في مادتي الرياضيات واللغة العربية. 

ين  ذال  واألساتذة   واألستاذاتبانخراط املفتشات واملفتشين    ، املنسق الجهوي للمشروع،  خالد صبري السيد  إلى ذلك، أشاد  

 إثرها، ه املقاربة وتجريبها ثم تعميمها في املرحلة املقبلة،  ذتنزيل هول منسجم لبلورة تجربة مهمة على مستوى الجهة،اشتغلوا كفريق 

 قدم عرضا معززا باملؤشرات الرقمية حول أهم األنشطة املنجزة والنتائج املحققة بمؤسسات التجريب.  

األستاذات واألساتذة   على  الكفاءة  تم تسليم شواهد  مديرات ومديري  ختاما  التميز على  البرنامج وكذا دروع  في  املشاركين 

   املؤسسات التعليمية املعنية عرفانا بمجهوداتهم في إرساء مقاربة الدعم التربوي. 

  ، ذ باملجلس اإلداري لألكاديميةباء وأولياء التلميذات والتالميلو جمعيات أمهات وآدة ممثالسالإلشارة حضر أشغال اللقاء، 

الجمعيات الشريكة باإلضافة إلى   ثلوممو ات والسادة املفتشون املواكبون،  والسيد،  بالجهةقليميين  املديرين اإلالسادة  و والسيدة  

   .واملديريات اإلقليمية كاديميةباأل لح وأطر سام ومصارؤساء أق

 بالغ إخباري  

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة  

  TaRLمقاربة إرساء املساهمة في تحتفي باألطر اإلدارية والتربوية 

   
 


